
   

ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО  РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
сільського  голови

від 08  лютого 2023року                                                                        № 17-р

с. Дмитрівка

Про переліки відомостей 

службової та конфіденційної  
інформації в новій редакції

Відповідно до законів України «Про інформацію» (зі змінами), «Про 

захист персональних даних» «Про доступ до публічної інформації», указів 
Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення 
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», від 24 лютого 

2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), 
постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 
що містять службову інформацію» (із змінами), розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 09 червня 2011 року № 505-р «Про виконання 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 4 Інструкції про 

порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в 
Дмитрівській сільській раді, затвердженої в новій редакції розпорядженням 

Дмитрівського сільського голови від  07 липня  2022 року № 410-р, керуючись 
пунктом 20 частини 4 статті 42, статтею 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції, що надійшли від 

виконавчих органів Дмитрівської сільської ради та апарату, з метою визначення 
відомостей, що становлять службову інформацію Дмитрівської сільської ради, 
та переліку конфіденційної інформації, володільцем якої є Дмитрівська сільська 
рада: 

1. Затвердити у новій редакції і ввести в дію Перелік відомостей, що 

становлять службову інформацію Дмитрівської сільської ради, та Перелік 
конфіденційної інформації, володільцем якої є Дмитрівська сільська рада, а 
також інформації, що є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає 
відображенню у відкритому доступі (далі - переліки) (додаються). 
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2. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження сільського 

голови від 08 вересня 2021 року № 806-р “Про перелік відомостей, що 

становлять  службову інформацію, в Дмитрівській сільській раді та її 
виконавчих органах”. 

3.Контроль  за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 
Дмитрівської сільської ради Камінську Людмилу.

Дмитрівський  сільський голова Наталія СТИРКУЛЬ


